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Společné akce na rok 2011
Městské hudby Kynšperk nad Ohří a mažoretek Základní školy Kynšperk
nad Ohří při oslavách, akcích a reprezentaci města Kynšperka nad Ohří.
6. 5.
Oslavy osvobození města (mažoretky)
11. 6.
Slavnosti města (mažoretky)
11. 6.
Mezinárodní festival Kolín (SMH, mažoretky)
13. 6.
Strassenfest v Himmelkronu (SMH, mažoretky)
18. 6.
Mezinárodní hudební festival Kamenice (SMH, mažoretky)
17. 9.
10 let partnerství Kynšperk – Himmelkron (SMH, mažoretky)
24. - 25. 9. Vejvodova Zbraslav (SMH, mažoretky)
27. 10.
Lampiónový průvod (SMH, mažoretky)
12. 11.
Setkání seniorů (mažoretky)

Spolupráce partnerských obcí
Kynšperk nad Ohří - Himmelkron na rok 2011
10. únor		
21. květen		
4. červen		
11. červen		
13. červen		
20. červen		
17. červenec
30. červenec
17. - 18. září
24. září 		
22. - 23. říjen
12. listopad

Setkání zástupců obou obcí, plán na rok 2011 (H)
Slavnost hasičů (L)
Slavnost hasičů (G)
Letní slavnosti (K)
Uliční slavnosti – Strassenfest (H)
Festival Mitte Europa – vernisáž výstavy (K)
Slavnost v Lipové aleji (H)
Den Ohře (K)
10 let partnerství s Himmelkronem(K)
Přátelský turnaj v tenise (H)
10 let partnerství s Kynšperkem (H)
Setkání seniorů (K)

H – Himmelkron, K – Kynšperk nad Ohří, G – Gossenreuth, L – Lanzendorf

Oslavy 66. výročí osvobození města

V pátek 6. května 2011 jsme si připomněli 66. výročí osvobození našeho města. Položením věnců a krátkými projevy jsme tak poděkovali všem
nejmenovaným osvoboditelům a těm,
kteří položili životy za svobodný život
naší země.

Slavnosti se zúčastnili: plukovník
Charles Wilson – atašé americké armády pro Českou republiku s manželkou Rachel, paní Stiborová, paní Chalupníková a pan Makrot za Český svaz
bojovníků za svobodu, vrchní rada
plukovník Mgr. Vlastimil Kříž – ředitel
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Věznice Kynšperk nad Ohří, zástupce
Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary Mjr. Ing. Vladimír Hanke,
npor. Miroslav Bobčík – vedoucí OO
PČR Kynšperk nad Ohří a zástupci
SPUSA - manželé Piškulovi. Čestnou
stráž u pomníků drželi skauti junác-

kého střediska Lípa a vězeňská služba
Věznice Kynšperk nad Ohří.
O doprovodný program se zasloužily
Spolek městské hudby Kynšperk nad
Ohří, mažoretky základní školy a dobové vojenské vozy.

Děkujeme.
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pronájmy
Nabídka bytů v majetku města do
nájmu:
- malometrážní byt č. 2 o velikosti
2+KK, o výměře 45,08 m2 v ul. J. K.
Tyla č. p. 882, Kynšperk nad Ohří.
Výše nájemného je stanovena na
minimálně 65 Kč/m2/měsíc, nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, nejdříve od 1. července 2011.
Nabídka nebytových prostor
v majetku města do nájmu:
- nově zrekonstruovaný nebytový
prostor v přízemí objektu č. p. 501
v Zámečnické ulici, Kynšperk nad
Ohří, o výměře 72 m2, výše nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční inflaci,
platby za služby spojené s nájmem
budou hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 386 v Chebské ulici, Kynšperk
nad Ohří, o výměře 211,40 m2, výše
nájemného bude stanovena dle způsobu využití + nárůst o každoroční
inflaci, platby za služby spojené s ná-

městský úřad
jmem budou hrazeny samostatně,
- nebytový prostor v budově bez č.
p./č. e. stojící na pozemku p. č. 52 v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a záměr pronájmu pozemku p. č. 52 (zastavěná plocha) o výměře 56 m2 v k.
ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří za následujících podmínek:
• doba nájmu na dobu určitou 5 let
s možností dalšího prodloužení,
• nájemné stanovené dle způsobu
využití navýšené každoročně o inflaci,
• služby spojené s nájmem budou
hrazeny samostatně,
• nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání nebytových prostor,
• případně je možný i prodej nemovitosti,
- pronájem 1/2 vývěsní skříňky číslo
4 o velikosti 45 x 35 cm ve Školní ulici (u obchodního střediska) na parcele č. 49/5 v k. ú. Kynšperk nad Ohří za

těchto podmínek:
• doba nájmu na dobu neurčitou
• nájemné ve výši 500 Kč/rok
- nebytový prostor v přízemí objektu č. p. 19 v Gorkého ulici, Kynšperk
nad Ohří, o výměře 62,38 m2 za těchto podmínek:
- pronájem na dobu určitou 5 let
s účinností od 1. 6. 2011 s možností dalšího prodloužení, - výše nájemného minimálně 616 Kč/m2/rok +
nárůst o každoroční inflaci, - služby
spojené s nájmem budou hrazeny samostatně,
- nájemce si v případě potřeby zajistí vydání rozhodnutí stavebního úřadu o změně užívání.
Bližší informace k bytům i nebytovým prostorám jsou k dispozici na
úřední desce a webových stránkách
města nebo při osobním jednání na
majetkovém odboru Městského úřadu Kynšperk nad Ohří.

Miluše Svatková,

referent majetkového odboru

střípky z majetkového odboru
Při opravách majetku města jsme
Před dokončením jsou akce, na které
se v letošním roce zaměřili i na obmě- jsme získali dotace od Ministerstva zenu některých sloupů veřejného osvět- mědělství. Jedná se o osazení přístřešlení. Správce vytipoval 20 ks nejhor- ků autobusových čekáren v okrajoších sloupů a tyto budou vyměněny za vých částech města a akce rekonstruknové. Současně dojde k výměně kabe- ce kaple na Kamenném Dvoře.
lů v místech, kde jsou stávající kabely
Prakticky dokončena je i výměna nájakýmkoliv způsobem narušeny. Vý- šlapné vrstvy na chodníku od náměstí
kopové práce chceme zajistit s pra- SNP k prodejně Penny. V této souviscovníky veřejné služby, tedy pro měs- losti se opravila i tři schodiště vedouto zdarma. I když si řeknete, co je to 20 cí k obytným domům. Věřím, že chodks sloupů, pro nás je to ale cca 280 ti- ník a schodiště budou dobře v dalších
síc Kč.
letech sloužit.

Na měsíc červen jsme objednali
opravu části ulice Jana Nerudy u rodinných domů a obratiště vozidel
v ulici Heydukova. Na obou akcích
bude využito drcené asfaltové směsi,
která bude zaválcována. S tímto způsobem oprav máme dobré zkušenosti,
jelikož jsou výrazně levnější než opravy s asfaltovým kobercem. Realizujeme je v místech s nižším silničním
provozem.

Josef Špaček,

vedoucí majetkového odboru

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří, která se uskutečnila:
27. 4. 2011, 2. 5. 2011
a usnesení ze zastupitelstva města, které se konalo:
20. 4. 2011
si můžete přečíst na internetových stránkách města:
www.kynsperk.cz/radnice/rada-mesta/usneseni-rady

Příjem INZERCE:
tel.: 354 597 403, mobil: 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz

www.kynsperk.cz

Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
telefon:
352 350 421
fax:
352 324 268
web:
www.kynsperk.cz
e-mail:
podatelna@kynsperk.cz
starosta:
Ing. Tomáš Svoboda
mob.: 725 074 192
starosta@kynsperk.cz
místostarostka:
Mgr. Štěpánka Neubergová
mob.: 602 751 508
mistostarosta@kynsperk.cz
tajemník:
Ing. Petr Kučera
tel. : 352 350 410
tajemnik@kynsperk.cz
vedoucí finančního odboru:
Jaroslava Kocová
tel. 352 324 262
kocova@kynsperk.cz
vedoucí majetkového odboru:
Josef Špaček
tel.: 352 350 430
spacek@kynsperk.cz
vedoucí odboru výstavby,
územního plánování a dopravy:
Jarmila Hladká
tel. 352 350 440
hladka@kynsperk.cz
vedoucí odboru správního
a sociálního:
Bc. Pavla Cibová
tel: 352 350 426
cibova@kynsperk.cz
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Altán se zvoničkou v domově
pro seniory je již zprovozněn
V Domově pro seniory v Kynšperku
nad Ohří byl na začátku května slavnostně zprovozněn altán se zvoničkou. Nevšední dřevěná stavba stojí
uprostřed parku domova. Altán je zajímavý nejen svým vzhledem, ale i víceúčelovostí. Jeho střecha je završena
věžičkou se zvonem, půdorys je rozšířen o terasu s odnímatelným zábradlím.
Zvon bude zvát obyvatele domova ke společenskému, duchovnímu
či kulturnímu programu. Při produkcích pozvaných kapel, u nichž se předpokládá větší divácký zájem, se terasa
odejmutím zábradlí promění ve vyvýšené pódium a posluchači mohou sledovat program z přilehlého hlediště.
Multifunkční altán tak vytváří místo
k relaxačnímu zastavení při procházkách parkem a stává se i místem spo-

lečenských aktivit. Věřícím poslouží jako kaple při jejich setkávání s duchovním, který do DPS dochází.
Altán se zvonicí 4. května při slavnosti posvětil chodovský kněz Antonín Wasil. Všechny příchozí i pozvané hosty přivítal ředitel Sociálních služeb p.o., Kynšperk nad Ohří, Mgr. Jiří
Hrubý a za Karlovarský kraj starosta města Kynšperk nad Ohří a karlovarský zastupitel Ing. Tomáš Svoboda. Hudebně slavnost zkrášlil pěvecký
sbor Zvonek ze ZUŠ Sokolov.
Za pomoc při vybudování altánu děkujeme zejména Karlovarskému kraji, firmám Lajka, s.r.o., Kynšperk nad
Ohří, Algon, a.s. a Terea, a.s. Cheb
a Krufin, s.r.o. a König Porzellan,
s.r.o. Sokolov. Dále pak městům a obcím Kynšperk nad Ohří, Habartov,
Bukovany, Svatava a Březová.

Kynšperský ZPRAVODAJ
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Podařila se nám příjemná spolupráce mezi školou
a rodiči, říká ředitelka MŠ U Pivovaru M. Valešová

Roční období očima dětí je název výstavy výtvarných děl dětí z Mateřské
školy U Pivovaru v Kynšperku nad
Ohří. Vernisáž výstavy se uskutečnila
17. května v Panském domě, kde jsou
dětské práce k vidění do 31. května.
Krátký rozhovor nám poskytla ředitelka MŠ U Pivovaru, paní Milena Valešová (na snímku).
Jak dlouho trvala příprava výstavy?
„Příprava trvala celý školní rok. Od

www.kynsperk.cz

září až do současnosti jsme shromažďovali materiál. Ani jsme si nedovedli představit, co to dá za práci. Musím
říct, že byl docela problém s výstavní
síní. Rezervovala jsem ji rok a půl dopředu. Bylo to v době, kdy jsme potřebovali doplnit kapacitu školky. V té
době bylo málo dětí. Jenže než na nás
přišla řada, situace se vyvinula jinak.
V letošním roce jsme tak tuto prezentaci vlastně ani nepotřebovali, protože je
dětí hodně. Ale na druhou stranu jsem
hrozně ráda, protože se nám podařila
příjemná spolupráce mezi školou a rodiči. Rodiče se zapojili i do prací, které
také vystavujeme.“
Kdo se na výtvarných pracích, vyjma
rodičů a pedagogů, podílel? Byly to
starší děti či celá školka?
„Samozřejmě všechny děti, aby když
se přijdou na výstavu podívat s rodiči,
mohly ukázat své obrázky.“
Kolik výtvarných děl je vystavováno

v Panském domě?
„Každé roční období je vystaveno na
dvou panelech zhruba po deseti obrázcích.“
Jaké výtvarné techniky byly použity?
„Děti pracovaly s tuší, s temperovými
barvami a především používaly papír
a lepidlo. Lepení mají děti velmi rády.“
A co vernisáž - vydařila se?
„Mně se tam strašně líbilo. Požádala jsem rodiče, aby nám přispěli nějakým občerstvením formou sponzorství
a netušila jsem, že nám v tomto směru opravdu vyjdou vstříc. Sešlo se toho
mnoho. Ještě jsme občerstvení vezli zpět do školky a dneska děti z toho
mají svačinu. Bylo to velmi hezké a takové milé.
Děti zahájily vernisáž hudebně pohybovým vystoupením nazvaným Lví král.
Děkuji všem aktivním rodičům a celému týmu zaměstnankyň mateřské školy za ochotu a tvůrčí pomoc při realiza-

ci výstavy, dále panu starostovi, paní
Hámorové, paní Hendrychové za pomoc při zajištění organizace před Panským domem, kde děti vystupovaly.“
Jaké akce vás ještě čekají do konce
školního roku?
„Navázali jsme spolupráci s ekologickou organizací Kladská u Mariánských Lázní. 23. května půjdou členové
této organizace s dětmi na procházku
po okolí a budou se zajímat o hmyz. My
jsme se s dětmi na tuto akci trošku připravili. Pozorujeme ve školce housenky a zakuklení motýlů. Následující den,
tedy 24. května, jedeme s dětmi do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. Den
dětí strávíme v Sokolově, kde už je domluvený program. Poté se zúčastníme
Letních slavností města, které se budou
konat 11. června a pak posledního zvonění na základní škole.“
(kre)
 (pozn. red. – rozhovor uskutečněn

dne 18. května 2011)
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policie, hasiči
Sbor dobrovolných hasičů
DUBEN
7. dubna
10. dubna
12. dubna
16. dubna
16. dubna
22. dubna
23. dubna
23. dubna
23. dubna
25. dubna
26. dubna
28. dubna
30. dubna

technická pomoc - odstranění stromu přes silnici Kynšperk nad
Ohří/ Libavské Údolí
požár trávy o rozloze cca100 x 50 m u ulice Tyršova
požár lesní hrabanky u obce Kaceřov
planý poplach na únik plynu, ulice Pochlovická
planý poplach v Penny Marketu (technická závada na EPS)
požár lesa u obce Hrozňatov
technická pomoc - otevření bytu pro zdravotní záchranou službu
požár trávy u železnice v Dolních Pochlovicích
požár trávy a klestí u cyklostezky Kynšperk nad Ohří/ Dasnice
technická pomoc pro Policii České republiky s vytažením mrtvé
osoby z bažiny
požár tří kontejnerů na tříděný odpad a osobního automobilu na
náměstí Míru
technická pomoc - odstranění čtyř stromů přes silnici před obcí
Lipoltov
technická pomoc - likvidace obtížného hmyzu v Horních Pochlovicích

KVĚTEN
5. května technická pomoc - otevření bytu s podezřením zraněné osoby,
ulice Dlouhá
7. května požár mulčovací kůry v parku u kostela
11. května požár mulčovací kůry v parku u kostela
18. května technická pomoc - vytažení psa z koryta suchého potoka
18. května dopravní nehoda osobního automobilu u obce Hartoušov
20. května technická pomoc - otevření bytu se zraněnou osobou, náměstí
Míru
21. května dopravní nehoda osobního automobilu mezi obcemi Milhostov
a Nová Ves
23. května dopravní nehoda osobního automobilu na 153,5 km silnice R6
směr Sokolov

Hasiči likvidovali strom na silnici Kynšperk - Libavské Údolí.

Požár trávy a klestí u cyklostezky Kynšperk - Dasnice

Městská policie
Městská policie Kynšperk nad Ohří řešila od 18. 4. 2011 do 19. 5. 2011 celkem 32 případů protiprávního jednání.
- 20 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- 4 přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- 8 přestupků proti veřejnému pořádku
- odchycení čtyř toulavých psů, kdy ve
všech případech byli psi předáni majitelům
- odchycení zaběhnutého hospodářského zvířete (kozy) a předání jejímu majiteli
- odboru dopravně správních agend
v Sokolově byl oznámen jeden přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za který je odečet bodů v bodovém hodnocení řidičů
- nález černé skládky a ve spolupráci

Kynšperský ZPRAVODAJ

s mistrem údržby Střediska technické služby Správy majetku Kynšperk
nad Ohří, panem Vitekem bylo zajištěno její odstranění.
Městská policie dne 22. 4. 2011 provedla kontrolu restauračních zařízení v obci Kynšperk nad Ohří v součinnosti s úřednicí Správního a sociálního odboru MěÚ Kynšperk nad Ohří
paní Boženou Nývltovou a úřednicí OSPOD (Orgán sociálně-právní
ochrany dítěte), Bc. Zuzanou Račákovou MěÚ Sokolov, která byla zaměřena na podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let. Při
kontrole byl zjištěn pozitivní výsledek na přítomnost alkoholu v dechu
u jednoho nezletilého pomocí přístroje Alcotestu Dräger. Na základě tohoto zjištění si celou věc převzal k řízení
Orgán sociálně-právní ochrany dítěte
MěÚ Sokolov.

Za městskou policii

Jaromír Stanko
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Návštěva kojeneckého ústavu v Karlových
Varech a azylového domu v Sokolově

Farmářské trhy také v našem městě
Srdečně zveme všechny obyvatele na 1. farmářské trhy v této sezoně.
Trhy se budou konat v pátek 10. 6. 2011 na nám. SNP od 9 do 17 hodin.
Nabídka od prvovýrobců bude velmi bohatá a pestrá – sýry, maso, pečivo,
ryby, med, bylinky, sazeničky, likéry – vše v prvotřídní kvalitě.
Těšíme se na vás.

Alena Fiedlerová

Máte rádi naše město?

Ve středu 11. května 2011 jsme předaly kojeneckému ústavu
v Karlových Varech a azylovému domu v Sokolově vámi darované
oblečení z burzičky, která probíhala v měsíci dubnu v našem domově mládeže. Za tuto pomoc byla obě zařízení moc ráda a budeme v ní určitě pokračovat i nadále. Všem, kteří tuto akci podpořili, děkujeme a těšíme se zase na podzim u další burzičky.

Vychovatelky DM Kynšperk Iva Jirsová a Jitka Slámová

Pomozte při instalaci výstavy, kterou chystá MěKS na září a říjen pod názvem ,,Co skrývají kynšperské půdy, komory a šuplíky“.
Výstava má zavzpomínat na život obyčejných lidí prostřednictvím předmětů, které běžně užívali, ukázat doklady, které se z minulých dob dochovaly
a vztahují se k městu nebo k lidem, kteří tu žili. Hledáme fotografie, obrázky, vysvědčení, úřední i soukromé dopisy, které vystavíme nebo podle dohody okopírujeme. Vítáme všechny předměty, které se v domácnostech používaly – kuchyňské nádoby, nářadí, knihy, památníčky, součásti oděvů, hračky a jiné drobnosti, které jsou vám milé, protože je používali vaši předkové.
Po skončení výstavy vše vrátíme.
Kontakty: Štěpánka Hendrychová, tel. 602 314 245, Výstavní síň Panský
dům, Mgr. Eva Fréharová, tel. 608 741 824, SNP 395

Jak jsme slavili 1. máj v osadě Štědrá
Pěkný 1. máj prožili stálí obyvatelé a chalupáři v osadě Štědrá u Kynšperka.
V předvečer 1. máje se domluvili, že
si vystrojí prvomájový průvod s ,,alegorickými vozy“. Ráno na 1. máje vyjely ze stodol a kůlen traktory a traktůrky, některé i samodělané, byly ozdobeny břízkami, barevnými fábory,
praporky, i transparent se našel.

www.kynsperk.cz

Pak se nasedlo a kolona asi devíti traktorů vyrazila na spanilou jízdu
obcí až k zámečku a zpět.
Cestou provolávali účastníci slavná prvomájová hesla. Akce byla velmi
zdařilá, užilo se plno smíchu a dobré
nálady.
Zveme srdečně všechny na příští
prvomájovou oslavu.

Štědrovští
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kynologové

Voříškiáda 2011 se vydařila
V sobotu 23. dubna 2011 se za krásného slunečného počasí konal na našem cvičáku již 7. ročník Voříškiády, kterého se zúčastnilo 19 soutěžících - 6 dětí a 13 dospělých. Soutěžilo se v překážkové dráze pro pejsky i psovody, pak následovala
ukázka členů ZKO Kynšperk, kteří předvedli poslušnost psů i zadržení pachatele. Program pokra-

čoval volbou nejkrásnějšího voříška, kterého vybrala porota z řad publika. Voříškiádu zakončila
ukázka agility, opět pejsků z našeho klubu ZKO
Kynšperk.
Pro každého soutěžícího byla připravena pěkná
cena a pro nejlepší i pohár.
Oceněn byl i největší a nejmenší pes kynšperské

voříškiády.
Po celou dobu konání akce bylo zajištěno občerstvení v klubovně.
Poděkování za přípravu a průběh Voříškiády patří zejména pejskařům našeho klubu a rovněž sponzorům za finanční a věcnou podporu - Městskému
úřadu Kynšperk nad Ohří a Zverimex Pajtaš.

Výsledky

Voříškiáda 2011
kategorie dítě
1. místo Karolína HOLUBCOVÁ a Charlie
2. místo Anna RADLOVÁ a Tulík
3. místo Daniel SVOJANOVSKÝ a Jiskra

kategorie dospělí
1. místo Klára HONOMICHLOVÁ a Denny
2. místo Petr NOVÝ a Koudy
3. místo Šárka MURINOVÁ a Max

nejkrásnější voříšek
1. místo Jiskra - Daniel SVOJANOVSKÝ
2. místo Bella - Šárka JUHOŠOVÁ
3. místo Denny - Klára HONOMICHLOVÁ

Kynšperský ZPRAVODAJ
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Výlet s družinou do muzea strašidel

Autobus plný dětí a přátel školy se vydal na pohádkový výlet. Jeli jsme do muzea strašidel do Plzně, kde jsme se všichni ohromně bavili. Byly zde vystaveny zajímavé věci, různé strašidelné postavičky a celou prohlídkou nás provázel pohádkový vypravěč. Poté jsme jeli na zámek Krásný Dvůr, kde v průběhu prohlídky vyzkoušela paní průvodkyně znalosti našich dětí. Po prohlídce zámeckého parku, který je rozlohou největší u nás v republice, jsme jeli k poslední zastávce výletu.
Už z dálky se tyčila Schillerova rozhledna, která se nachází v městečku Kryry. Když vystoupáte 5 kamenných a 122 dřevěných schodů, otevře se vám nádherný pohled na Doupovské a Krušné hory a České středohoří. Chtěla bych poděkovat paní Hance Soukupové, která pro rodiče a děti výlet připravila a autobusové dopravě „Liška“, která nás bezpečně dopravila tam i zpět. 
Jana Tomsová

Projekt Bezpečné prázdniny - nejsi sám
Paní Miluše Svatková spolu s pracovníky organizace KOTEC o.s. TP
Sokolov připravila projekt Bezpečné
prázdniny – nejsi sám v rámci prevence kriminality mládeže.
Projekt je financován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v rámci Krajského programu prevence kriminality

Karlovarského kraje. Město Kynšperk
nad Ohří se finančně spolupodílí na
tomto projektu z rozpočtu města.
Veškeré aktivity jsou připraveny na
prázdniny pro cílovou skupinu dětí
a mládeže ve věku 15 - 26 let z města
Kynšperka nad Ohří a jeho nejbližšího okolí.

Cílem projektu je předcházet a omezovat příležitosti k protiprávnímu jednání mládeže, předcházet patologickým jevům nabídkou různých aktivit
během školních prázdnin.
Realizátorem projektu jsou pracovníci organizace KOTEC o.s. TP Sokolov.

K zajištění projektu pomáhají pracovníci základní školy, Střední živnostenské školy v Kynšperku nad
Ohří, městského kulturního střediska
a městského úřadu.

Mgr. Štěpánka Neubergová,

místostarostka

Kynšperk nad Ohří

Dětský den

Zveme vás na velký dětský den v rámci ukončení školního roku.
Kde:
Kynšperk nad Ohří, hřiště kynologického klubu
Kdy:
25. června 2011
Program: 13.00 – 15.00 hod.
Stanoviště jednotlivých soutěží
Pamětní listy a ceny
Opékání buřtů
Zpívání na mikrofon, taneční soutěže
15.00 – 15.30 hod.		
Ukázka výcviku psů
15.30 – 16.00 hod.		
Ukázka práce hasičů
Po celou dobu zajištěno občerstvení a hudební doprovod, moderátor
Jana Tomsová. Srdečně vás všechny zveme na příjemně prožité odpoledne.
Akci zajišťuje Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz
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skauti

Skauti pro Kynšperk, Kynšperk pro skauty

Před 66 lety skončila Druhá světová
válka. I letos jsme my kynšperáci měli
možnost toto radostné výročí společně oslavit a připomenout si jej. Čestnou stráž u pomníků drželi i mladší
členové našeho skautského střediska.
Je pěkné pozorovat mladé lidi a děti,
kteří vědí, co se v onen den před 66
lety stalo a jsou náležitě hrdí na svoji účast při slavnostním ceremoniálu.
My skauti nejsme leniví a hned druhý den jsme pořádali akci pro veřejnost. V sobotu 7. května se to během chvilky na Sýkoráku hemžilo po-

hádkovými bytostmi, tak jako minulý rok i letos proběhla naše akce pro
nejmenší a jejich rodiče „Pohádkový
les“. Akce byla tedy určena pro mladší děti, které si chtěly zasoutěžit, zažít
trochu dobrodružství a ukázat svou
odvahu a šikovnost. Hned na startu
si u kouzelné babičky nakreslily obrázek na svou průvodku, na kterou posléze sbíraly razítka od jednotlivých
pohádkových bytostí. Na trati je čekala Zlatovláska, které děti měly přinést
živou a mrtvou vodu, Pat a Mat, kde
vyzkoušely svou šikovnost při zatlou-

kání hřebíků, myslivec, čerti, mušketýr, víla, černokněžník ale i Červená
Karkulka, které pomáhaly najít cestu k babičce. Na konci byly odměněny sladkou odměnou, a to čokoládovým perníčkem. Po skončení akce se
pohádkové postavy rozutekly zpět do

svých pohádkových domovů a už se
těší na příští rok. A co vy, přijdete zas?
Budeme se těšit.
Zajímá vás činnost v našich oddílech? Přijděte se podívat! A také navštivte náš web:

www.lipakynsperk.wz.cz

Termíny schůzek:
Světýlka (předškolní děti, první třída) : čtvrtek 17.00 - 18.00
Světlušky (dívky 7- 11 let) : středa 17.00 - 18.30
Vlčata (chlapci 7 – 11 let) : středa 17.00 - 18.00

Skauti při oslavách osvobození

Kynšperský ZPRAVODAJ
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pozvánky, blahopřání
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Freddie Mercury alias Michael Kluch

Blahopřejeme
Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.

V měsíci červnu oslaví své narozeniny členové SPCCH
Pollák Julius
Nováková Vladislava
Vše nejlepší a hlavně stálé zdraví přeje výbor ZO SPCCH

www.kynsperk.cz

Známé melodie od světoznámé skupiny QUEEN zazněly v kynšperském kině v podání kapely Queenie. Slyšeli jsme super pecky
doplněné originálními kostýmy jako např.: I Want To Break Free,
We Will Rock You, Radio Ga Ga, Bohemian Rhapsody, The Show
Must Go On, We Are The Champions aj. Děkujeme všem, kteří
tento koncert připravili. Byl to neuvěřitelný zážitek.



Jana Tomsová
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infocentrum, knihovna, MKS
Městská knihovna
Městská knihovna, Chebská 386, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Kontakt: tel. 352 683 278, e-mail: knihovnakynsperk@quick.cz
www.kynsperk.knihovna.info
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena
PO, ČT 8.00-12.00, 13.00-18.00
Půjčovní doba pro děti i dospělé:
Pondělí: 8.00 -12.00, 12.30 -18.00
Středa: 12.30 -17.00
Čtvrtek: 8.00 -12.00, 13.00 -18.00
Novinky:
PRO DOSPĚLÉ:
Zink, M. - Proroctví sester, Dočekalová, M. - Něco za něco, Pancol, K.
- Žluté oči krokodýlů, Braunová, P. - Klub radostí dnešního dne, Hagena,
K. - Chuť jablečných jadýrek, Viewegh, M. - Další báječný rok, Balabán, J.
- Zeptej se táty, Kraus, I. - Vedlejší nebe, Ghinsberg, Y. - Ztracen v džungli,
Fialová-Vonášková, P. - Magdaléna, Mildnerová, K. - Můj soused je čaroděj
Historie:
Quin, K. - Paní Říma, Palov, Ch. - Ohnivé kameny, Sutcliff, R. - Orel
deváté legie, Gabaldon, D. - Vážka v jantaru, Palov, CH. - Templářská šifra,
Vondruška, V. - Prokletí brněnských řeholníků, Laurens, S. - Všechno
o lásce, Small, B. - Divoška z hranice, Alexander, V. - Seznam manželů
Detektivky a thrillery:
Rollins, J. - Oltář ztraceného ráje, King, S. - Rose Madder, Jackson, L.
- Horká krev, Miloszewski, Z. - Zapletení, Francis, D. - Křížová palba,
Silva, D. Rembrandtovo poselství, Koontz, D. - Záblesk
Romány pro ženy:
Calen, G. - Nevinná, Noble, E. - Dívka od vedle, Balogh, M. - Utajený
poměr, Callen, G. - Kráska a špion, Sttel, D. - Světla jihu,
Sci-fi
Pratchet, T. - Sekáč, Čarodějky na cestách, Flewell, L. - Štěstí ve stínech
Naučná literatura:
Kopecká, S. - Fenomén Bohdalka, Mahler, Z. - Muž, který přežil Lidice,
Motl, S. - Svědek z cely smrti
Pro děti
Cast, P. C. - Pokoušená, Škorpilová, K. - Jizvy a jiný tajemství, Kratochvíl,
M. - Hloupežníci, Brezina, T. - Výprava za dinosaury, Brezina, T. - Bezhlavý
jezdec, McMullan, K. - Pomsta dámy dračice, Flanagan, J. - Hraničářův
učeň 10, Blobel, B. - Na útěku, Fisher, C. - Inkarceron


Za knihovnu: Irena Zolotarová

AKCE MKS NA ČERVEN

středa 1. – 17. 6. ve výstavní síni Panský dům

JAN SAUDEK
- výstava fotografií
úterý 14. - 17. 6. v zimní zahradě kina

„JEDEM VLÁČKEM TAM A ZPÁTKY,
KAM, NO PŘECE DO POHÁDKY”
- výstava prací dětí z MŠ Školní a Zahradní
- vernisáž 14. 6. od 15.00 hod.

pondělí 20. 6. – 7. 8. ve výstavní síni Panský dům

POUTNÍ CESTY LOTHAR RENTSCH
- výstava obrazů
- vernisáž 20. 6. od 19.00 hod.

kynšperSKÝ ZPRAVODAJ
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PROGRAM KINA ČERVEN 2011
čtvrtek 2. 6. ve 20.00 hod.
OBŘAD
Film „Obřad” je inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje poněkud skeptického amerického studenta kněžského semináře Michaela Kovaka (Colin O’ Donoghue). Ten navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu. Michael se
během svého pobytu v Římě seznámí
s neortodoxním knězem Otcem Lucasem (Anthony Hopkins), který mu ukáže i temnou stranu jeho víry.
USA, MP, vstupné 65 Kč, délka 112
min.
úterý 7. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
TŘI DNY KE SVOBODĚ *
Život se zdá být pro Johna Brennana
(Russell Crowe) perfektní až do chvíle,
kdy je jeho žena Lara (Elizabeth Banks)
zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí,
nespáchala. Tři roky před rozsudkem se
John snaží udržet rodinu pohromadě,
vychovává jejich syna a učí na univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po každém
dostupném důkazu, aby dokázal nevinu
své ženy.
USA, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 122

www.kynsperk.cz

min.
čtvrtek 9. 6. ve 20.00 hod.
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI *
Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli,
kdy praštil s medicínou, stal profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou
umí, je balení holek. Tenhle talent vyžaduje slušné přesvědčovací schopnosti a tak se Jamie nechá zlákat na práci reprezentanta velkého farmaceutického koncernu, jehož výrobky má vnucovat lékařům, aby je šířili dál, mezi své
pacienty. Hrají: Anne Hathaway, Jake
Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria
a další.
USA, MN 15, vstupné 55 Kč, délka 112
min.
úterý 14. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NEZNÁMÝ
Dr. Martin Harris (Liam Neeson) se
probere z komatu po autohavárii v Berlíně a zjistí, že ho jeho vlastní žena (January Jones) vůbec nepoznává a jeho
identitu si přivlastnil úplně cizí muž
(Aidan Quinn). Úřady, které mu nevěří, ho naprosto ignorují. Pronásledují ho tajemní nájemní vrazi a on je sám,

unavený, na útěku. S pomocí nečekaného spojence (Diane Kruger) se po hlavě vrhá do smrtelné záhady, která ho
přinutí pochybovat nejen o jeho příčetnosti a identitě, ale i o tom, jak daleko je
schopný zajít, aby odkryl pravdu.
USA, MP 12, vstupné 65 Kč, délka 113
min.
čtvrtek 16. 6. ve 20.00 hod.
SUCKER PUNCH
„Sucker Punch” je epická akční fantasy, která nás zavede do světa živé imaginace mladé dívky, jejíž snový svět ji
poskytuje útěk z temné reality. Nevázaná hranicemi času a prostoru je volná a může jít kamkoli, kam ji její mysl
zavede a její neuvěřitelná dobrodružství stírají hranice mezi realitou a představivostí. Hrají: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa
Hudgens a další.
USA, MP 12, vstupné 70 Kč, délka 110
min.
úterý 21. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
NICKYHO RODINA *
Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho
pozitivním poselství přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy
nově objevených „Wintonových dětí“.
Uvedením Nickyho rodiny Matej Mináč definitivně uzavře cyklus Wintonovských filmů. Prvním byl film Všichni moji blízcí (1999), a po něm následoval snímek Nicholas Winton - Síla lidskosti (2002), který získal International
EMMY AWARD za nejlepší dokumentární film. Hrají: Michal Slaný v roli
Nicholase Wintona, Klára Issová, Joe
Schlesinger a další.
ČR, MP, vstupné 55 Kč, délka 102 min.
čtvrtek 23. 6. ve 20.00 hod.
KRÁLOVA ŘEČ *
Po smrti svého otce, anglického krále
Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální
abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na
prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka Alžběta (Helena Bonham
Carter), budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush).
BRIT, MP 12, vstupné 55 Kč, délka 118
min.
úterý 28. 6. v 16.30 a ve 20.00 hod.
HOP *
Když u nás dostanete zálusk na veliko-

noční kraslice a bonbóny, musíte si je
vykoledovat. Jinde to mají bez práce.
Tam to obstarává Velikonoční zajíc, který za koledníky oddře všechnu černou
práci. V praxi to znamená, že na Velikonočním ostrově, kde žije (to dá přece rozum, kde jinde by asi bydlel?!), od slunka východu do slunka západu velí armádě zajíců a kuřat, kteří jako na běžícím
páse vyrábějí sladkosti a vajíčka, aby se
dostalo skutečně na všechny děti (kromě těch českých). Animovaná komedie
v českém znění.
USA, MP, vstupné 25 Kč, délka 95 min.
čtvrtek 30. 6. ve 20.00 hod.
TÝDEN BEZ ZÁVAZKŮ
Nejlepší kámoši od malička Rick a Fred
jsou teďka dospělými. Každý má svou
vlastní rodinu. Jejich vztah se stává
nudným a jejich manželky jim chtějí dát
něco nového – týden bez závazků. Můžou si dělat co chtějí. V tom je ten problém. Hrají: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer a další.
USA, MP 12, vstupné 65 Kč, délka 90
min.

PROMÍTÁME
POHÁDKY
PRO DĚTI V NEDĚLI
neděle 5. 6. v 15.00 hod.
FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO *
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 75 min.
neděle 12. 6. v 15.00 hod.
AUTOPOHÁDKY *
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 91 min.
neděle 19. 6. v 15.00 hod.
DEŠŤOVÁ VÍLA *
ČR, MP, vstupné 25 Kč, délka 96 min.
neděle 26. 6. v 15.00 hod.
JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY
USA, MP, vstupné 40 Kč, délka 90 min.

O PRÁZDNINÁCH
KINO NEHRAJE

MP
mládeži přístupný
MP 12
mládeži přístupný, do 12 let
nevhodný
MN 15
mládeži do 15 let nepřístupný
MN 18
mládeži do 18 let nepřístupný
Přístupnost je závazná dle č. 273/93
Sb., §4. Změna programu vyhrazena.
Pokladna kina je otevřena vždy hodinu
před představením, předprodej začíná
1 týden před promítáním. Uvedená minutáž je orientační. * = uplatnění volného vstupu na kartu. Bližší informace
naleznete na internetových stránkách:
www.kynsperk.cz.
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Mladí turisté závodí
Dne 30. 4. 2011 vyjeli členové turistického kroužku základní školy do nedalekých Bukovan, kde se konal Turistický závod II. stupně – Mistrovský
závod a přebor Karlovarského kraje
2011. Jde o terénní běh od 2 do 6 km,
žactvo 2 - 4 km, a plnění disciplin: lanová lávka, hod na cíl, určování dřevin,
turistických a topografických značek,
odhad vzdálenosti, orientace v mapě,
poznávání kulturních památek a pří-

rodních zajímavostí, běh podle azimutu.
V kategorii přípravka se na 1. místě umístila dvojice: Lucie Boudová
a Kristýna Nováková, v kategorii nejmladší žákyně se umístila na 1. místě Marie Wagnerová, na 2. místě Magdalena Wagnerová a na 4. místě Adéla Nováková. Mezi chlapci se v kategorii starších žáků prosadil Vilém Dušek
(2. místo).

Tři naši závodníci postoupili do Turistických závodů I. stupně – Českého
poháru.
První závod se konal v Pacově (okres
Pelhřimov), druhý v Orlové. Ve velmi silné konkurenci (339/296 startujících) se naše minivýprava neztratila
a zabodovala.
Marie Wagnerová obsadila 3. a 1.
místo v kategorii nejmladších žákyň
a zajistila si tak postup na Mistrovství

ČR. Magdalena Wagnerová se umístila
na 11. místě, Vilém Dušek na 15. místě. Oba o další postup bojují. Všichni
získali své první pohárové body.
V průběžném hodnocení Bílého poháru družstev se tak základní škola dostala na 14. místo v ČR.
Za vzornou reprezentaci školy i města děkuji a držím palec do dalších závodů.
Vojtěch Wagner,

vedoucí zájmového kroužku

Kynšperského sedmiboje se zúčastnilo 16 dvojic
V sobotu dne 23. dubna 2011, za krásného slunečného počasí, proběhl již 18.
ročník tradičního Kynšperského sedmiboje. Letos se ho zúčastnilo šestnáct dvojic a nasazení všech bylo jako každoročně
fantastické. Jelikož se nám počet účastníků stále zvyšuje, pro letošní klání jsme
zvolili systém dvou skupin, ve kterých
hraje každý s každým a potom se utka-

jí první ze skupiny A s prvním se skupiny B o celkové prvenství. Další pořadí se
určilo souboji druhý s druhým, třetí s třetím, atd. Soutěžícím byl připraven k obědu gulášek od mistra „Špačka“, který byl
jako vždy vynikající. Další podpůrné prostředky našich borců byly podávány systémem „co kdo snese“. Zápolení bylo
ukončeno kolem 14. hodiny, kdy proběh-
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lo vyhlášení výsledků.
1. místo Švagři, 2. místo Komi Tým, 3.
místo Pat a Mat.
Vítězům byl předán putovní pohár, který jim zůstane do doby, než budou známy
výsledky nového ročníku. Tato akce, která má v Kynšperku letitou tradici, se nám
opět velmi vydařila, a to i díky lidem, kteří ji připravují a bez kterých by nebylo

možné ji uspořádat. Jim všem patří velký dík.
Realizační tým: restaurace Kašna v čele
s Láďou Boreckým, MO ČSSD Kynšperk,
Papírnictví Fiedler, Svatava Gregorová,
zvukařství Vydra, Karel Tomek.
Kamera: Ferdinand Bernáth, Režie:
Tomáš Svoboda

Ing. Tomáš Svoboda
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Kurtův a Mílův memoriál
Dne 30. dubna 2011 proběhl již 15. ročník
Kurtova a Mílova memoriálu. Sešlo se zde
celkem 35 závodníků, kteří spolu soutěžili
v lovu ryb. Závody probíhaly celé sobotní dopoledne za nádherného slunečného počasí.
Nadšení všech bylo mohutné, ale ryby toto
nadšení moc nesdílely a na háčky se jim moc
nechtělo. I přes tyto skromné úlovky jsme
dospěli k tomuto výslednému pořadí:
1. místo Velíšek Pavel
2. místo Kříž Petr
3. místo Ečer Karel
Vyhodnocení celé soutěže proběhlo v „Dupárně“, kde byly vyhlášeny celkové výsledky,
proběhlo předání cen a občerstvení účastníků. Závody byly vyhodnoceny velice kladně
a všichni už se těší na příští ročník.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci této tradiční akce podíleli a bez jejichž pomoci by nemohla proběhnout.
Jedná se o MO ČRS Kynšperk nad Ohří,
Město Kynšperk nad Ohří, Rybářství Pavel
Velíšek.

S pozdravem a Petrův zdar

Pavel Velíšek

www.kynsperk.cz
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Rybářské závody - okresní kolo Zlaté udice

V sobotu 14. 5. 2011 se konalo
okresní kolo Zlaté udice. Soutěž se
opět po dvou letech vrátila do našeho města. Tentokrát jsme zvali závodníky z jiných organizací my a oplatili
jsme jim tak předchozí pozvání. Snažili jsme se vytvořit sportovní atmosféru, na kterou jistě nezapomenou.
Do soutěže se přihlásilo 18 dětí ze
tří rybářských kroužků, které přijeli
podpořit i jejich vedoucí a doprovod.
Účast jsme očekávali mnohem větší, ale přestože byla pozvánka na tuto
soutěž odeslána s dostatečnou časovou rezervou, nestihli všichni vedoucí rybářských kroužků poslat přihlášku a nebo tuto soutěž ze svých osnov
vypustili.
Samotná soutěž začala v brzkých
ranních hodinách, kdy se účastníci sešli na místním fotbalovém hřišti.
Po registraci všech závodníků mohl
závod začít.
Na upravené travnaté ploše místních fotbalistů si děti pod vedením
svých trenérů a dohledem rozhodčích
splnily všechny tři disciplíny z rybářské techniky (skish, arenberg a hod
zátěží do dálky). Chvilka oddechu
a následoval oběd. Touto cestou děkuji našim paním kuchařkám ze základní školy za vynikající guláš, který nám
uvařily.
Po hodinové pauze se losovala čísla rybolovných míst a začala další část
závodů. Soutěžící měli dostatek času
na přesun k řece a na další přípravu,

která je nedílnou součástí závodního
rybaření. V době rybolovu nám počasí
příliš nepřálo, bylo totiž nesnesitelné
horko. Ulovilo se jen 12 ryb. Po změření úlovků jsme se přesunuli do místní klubovny ČRS. V tuto dobu už čekal na každého test, který obsahoval
poznávání ryb, rostlin, živočichů a rybářské právo. Pro mladé rybáře a rybářky to byla poslední zkouška z je-

jich získaných vědomostí a dovedností. Po dlouhém a vyčerpávajícím souboji proběhlo vyhodnocení výherců,
ze kterých se nominují žáci na územní
kolo Zlaté udice v Horšovském Týně.
Mladým rybářům a rybářkám přeji
krásné prázdniny, plno hezkých zážitků a hodně velkých úlovků.
U vody zase někdy na shledanou.
PETRŮV ZDAR
Petr Kříž

Výsledky v okresním kole Zlaté udice
žáci
1. místo Havlík Martin, Sokolov
2. místo Kazilovský Vladimír, Kynšperk
3. místo Riedl Josef, Sokolov
4. místo Hošek Jakub, Sokolov
žákyně
1. místo Roštová Kateřina, Sokolov
2. místo Budajová Michaela, Loket
3. místo Sochorová Štěpánka, Kynšperk
dorost
1. místo Rob Matěj, Sokolov
2. místo Řezáč Tomáš, Kynšperk
3. místo Šlechtický Zdeněk, Loket
Nominace na územní kolo Zlaté udice:
Havlík Martin, Sokolov
Kazilovský Vladimír, Kynšperk
Riedl Josef, Sokolov
Hošek Jakub, Sokolov
Roštová Kateřina, Sokolov
Rob Matěj, Sokolov
Všem závodníkům, rodičům a doprovázejícím soutěžící děkuji za účast, přeji hodně úspěchů v následujících kolech této soutěže a příště na shledanou.

Kynšperský ZPRAVODAJ

Poděkování
sponzorům
Za finanční a věcnou pomoc, bez
které by se tato akce nemohla konat, děkuji těmto sponzorům:
MO ČRS Kynšperk
Město Kynšperk nad Ohří
Základní škola
Lékárna Primula, Kynšperk
LASTING SPORT, s.r.o. Sokolov
ZKD Sušice
Penzion Prediger
Pension Marta- Křížovi
Restaurace Skleník
Bar Koruna- Martin Dlugoš
Alfík- Alena Fiedlerová
Tabák- Ungrová- Kovalík
Obuv Milotová
Účetní poradce Hana Hrdličková
Pension Vlasta- Pencovi
Autoopravna Bradáč
Restaurace Kašna
Potraviny LUSI
Reality Kosina
Šefl Robert
PAP OIL, čerpací stanice
Kynšperk
Oldies club U Matěje, Kynšperk
GPH, spol. s.r.o.
Řezáč Tomáš
Květinka Jarka
L.A.I. – Ladislav Moses

vedoucí rybářského kroužku,

Petr Kříž
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Rybářské závody - místní kolo Zlaté udice

Dne 7. 5. 2011 proběhlo v Habartově místní kolo „Zlaté udice“ pořádané MO ČRS Kynšperk nad Ohří. Mladí rybáři a rybářky ze ZŠ Kynšperk
a ZŠ Habartov bojovali o nominaci do okresního kola těchto závodů.
Z naší školy se soutěže zúčastnilo 10
žáků. Všichni soutěžící se snažili zúročit veškeré své znalosti a dovednosti, kterých nabyli od října 2010 v ry-

bářském kroužku.
Zahájení závodů se ujal vedoucí
kroužku z Habartova Petr Kmošek.
Celkem soupeřilo 20 dětí, z toho 1 žákyně, 5 dorostenců a 14 žáků.
Celá akce probíhala na habartovském koupališti. Náplní soutěže byl
nejen rybolov, ale také rybolovná
technika (skish, arenberg - plachta,
hod zátěží do dálky), poznávání ryb,

rostlin, živočichů a na závěr se psa- probíhalo po svačině - pečených kloly znalostní testy obsahující rybářský báskách.

zákon a jednotný rybářský řád platvedoucí rybářského kroužku,
ný pro rok 2011. Vyhlášení výsledků 
Petr Kříž

Výsledky v místním kole Zlaté udice
žáci
1. místo Karol Dominik, Habartov
2. místo Kazilovský Vladimír, Kynšperk
3. místo Sýkora Jan, Habartov
4. místo Pospíšil Lukáš, Kynšperk
žákyně
1. místo Štěpánka Sochorová, Habartov
dorost
1. místo Sochor Matěj, Habartov
2. místo Řezáč Tomáš, Kynšperk
3. místo Sochor Daniel, Habartov
4. místo Jeřábek Jakub, Kynšperk
Souběžně se Zlatou udicí proběhl závod „O pohár starosty města Habartov“.
V kategorii mládež obsadil Tomáš Řezáč třetí místo.
Přeji všem závodníkům hodně úspěchů v dalších soutěžích.

vedoucí rybářského kroužku,

Petr Kříž

www.kynsperk.cz
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